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Tuetaan yhteisöjä pitämään lapset turvassa

Co-Happiness: Happy and safe in the Community -hankkeen tavoitteena on edistää lasten hyväk-
sikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä sekä lisätä tietoisuutta aiheeseen liittyvistä kysy-
myksistä. Hankkeeseen osallistuu toimijoita kuudesta Euroopan maasta (Alankomaista, Italiasta, 
Kreikasta, Portugalista, Romaniasta ja Suomesta). Hankekumppanit pyrkivät yhdessä pohtimaan 
ja selvittämään lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun syitä sekä kehittämään uusia menetelmiä 
ja toimintamalleja ilmiön torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn. Hankkeen tuotoksilla ja toiminnalla 
tarjotaan kasvattajille ja kasvatusalan ammattilaisille mahdollisuus kartuttaa aihetta koskevia 
tietojaan sekä työkaluja aiheen tehokkaaseen käsittelyyn. Hankkeen kohderyhmänä ovat lisäksi 
6–9-vuotiaat lapset, joita opetetaan tunnistamaan hyväksikäyttö- ja kaltoinkohtelutilanteita sekä 
kertomaan tilanteista, mikäli niitä tapahtuu.

Hankekumppanit ovat laatineet tutkimuksen, joka yksilöi maittain vallitsevia hyviä käytänteitä 
lasten hyväksikäytön ja pahoinpitelyn ennaltaehkäisemiseksi sosiaalisen pääoman ja kollektiivisen 
tehokkuuden viitekehyksessä. Tässä esittelemme esimerkkejä tutkimusraportin sisällöstä.  Rapor-
tin täysversio on saatavilla osoitteessa www.co-happiness.eu. 

Handle with Care – Käsiteltävä varoen

Kun lapset joutuvat kohtaamaan perheväkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä, on poliisi usein hyvin no-
peasti tapahtumapaikalla. Ohjaus ja tukitoimet aloitetaan heti tapahtuman jälkeen, mutta avun 
saaminen vie usein paljon aikaa. Toisinaan ensimmäiset tukitoimet alkavat kuukausia tapahtuneen 
jälkeen, vaikka lapset, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi tai todistaneet väkivaltatilant-
een, ovat altistuneet heti väkivallalle ja tarvitsevat välittömästi tukea. Augeo (perheväkivallan 
ehkäisyyn ja lasten hyväksikäyttöön erikoistunut organisaatio) suoritti pilotin “Käsiteltävä varoen” 
useissa kunnissa Alankomaissa. Pilotin tarkoituksena on järjestää tukea 24 tunnin sisällä niille lap-
sille, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi tai altistuneet perheväkivallalle. Kun poliisi saapuu 
paikalle tutkiakseen perheväkivaltaa, poliisiviranomainen raportoi välittömästi lapsen tai lasten 
kouluille, että jotain on tapahtunut, kertomatta kuitenkaan tarkempia yksityiskohtia. Poliisi 
lähettää kouluun viestin “Käsiteltävä varoen”, lapsen nimen sekä syntymäpäivän. Tämä auttaa 
opettajia tukemaan lapsia, esimerkiksi sallimalla heidän ottaa pehmolelunsa mukaan tai antamal-
la mahdollisuuden uusia hylätyn kokeen.

(Hyvä käytäntö Alankomaista)

   www.co-happiness.eu



News

Kannusta minut vahvaksi

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää lasten hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä ja 
kysyä vanhemmilta: mitä me näemme, jos me pysähdymme hetkeksi katsomaan itseämme las-
temme silmin? Kuulemmeko lempeitä ja rohkaisevia sanoja, näemmekö hymyileviä silmiä? Tun-
nemmeko olomme turvalliseksi ja rakastetuksi? Hanke lisää lasten ja vanhempien tietoisuutta 
lasten oikeuksista yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten, järjestökumppaneiden 
ja kuntien peruspalvelujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarjota vanhemmille tukea ja työ-
kaluja myönteisen kasvatuskulttuurin luomiseen. 

(Hyvä käytäntö Suomesta)

Smile of the Child – Lapsen hymy

Väkivallan uhreiksi joutuneilla lapsilla tai lapsilla on erityistarpeita, ja he tarvitsevat asiantun-
tijoiden toimenpiteitä. Lapsen hymy käsittää palvelut, joita tarvitaan väliintulossa näissä tilan-
teissa. Ensisijaisena tavoitteena on siirtää lapsi turvalliseen paikkaan ratkaisun löytämiseksi. 
Saattajana toimii sosiaalityöntekijä tai psykologi, ja matka taitetaan järjestön omilla kulkuneu-
voilla. Hyväksikäytön tai väkivallan riskitapaukset tunnistetaan kansallisen SOS 1056-linjan kautta. 
Puhelut voivat tulla väestöltä, järjestöiltä, palveluilta sekä lapsilta itseltään.

(Hyvä käytäntö Kreikasta)

Giovanni

Lapsi nimeltään Giovanni (nimi keksitty) kertoi asiantuntijoille altistuvansa jatkuvasti vanhem-
piensa väliselle seksuaaliselle kanssakäymiselle. Hän kertoi myös, ettei voi mennä kouluun, koska 
hänen isänsä pakottaa hänet hakemaan vanhaa rautaa maaseudulta. Näihin tilanteisiin puututtiin 
perhepäivähoito- ja kotikäynti-palveluilla. Alaikäinen lapsi sijoitettiin yhteisöön, jossa hänellä 
alkoi sosiaalisen, emotionaalisen ja psyko-affektiivisen oppimisen polku. Äiti ei näyttänyt mie-
lenkiintoa poikansa arveluttavaa tilannetta ja sitä kohtaan, kuinka he elivät. Hän aloitti vanhem-
muuden polun, jonka tarkoituksena oli ymmärtää ero äidin ja naisen roolien välillä. Sosiaalipal-
velut alkoivat opastaa myös isää vanhemmuudessa, ja hän osallistui projektiin, jonka avulla hän 
sai työpaikan. Näin hän saattoi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden. Perhe vieraili kahden 
vuoden ajan päivähoitokeskuksessa ja tämän jälkeen perhe saattoi palata yhteen. Sosiaalipalve-
lut, pedagogit ja psykologit seuraavat ja tukevat perhettä myös tämän jälkeen.  

(Hyvä käytäntö Italiasta)
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Alusvaatesääntö

“YKSI viidestä” -kampanja syntyi, koska yksi lapsi viidestä on väkivallan tai seksuaalisen hy-
väksikäytön uhri joko suoraan tai välillisesti. Kampanjaan perustuen Euroopan neuvosto kehitti 
neuvon nimeltään ”alusvaatesääntö”, jota käytetään nykyään useissa portugalilaisissa kouluissa. 
Portugalissa tämä tunnetaan nimellä “Kiko e a Mão” (suomeksi: Kiko ja Käsi) (Moita 2016). Tavoit-
teena on auttaa vanhempia kertomaan helpommin, minkä ruumiinosien koskeminen on kielletty, 
ja jos niitä joku koskettaa, miten lapsen tulisi toimia. Miksi vanhemmat? Taustatutkimus “Alus-
vaatesäännön”-taustalla osoittaa, että vanhempien ja muiden lasten lähiaikuisten pitäisi olla 
tietoisia siitä, miten tärkeää on puhua lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä näiden tilanteiden 
estämiseksi (Brown, s.d.).

(Hyvä käytäntö Portugalista)

Arvostava vanhemmuus

Appreciative Parenting Holt Romanian päätavoitteena on lisätä koulujen osallisuutta ja vahvistaa 
koulujen ja vanhempien välisiä suhteita, mutta myös lisätä tietoisuutta pahoinpitelystä ja pahoin-
pitelyn vaikutuksista uhreihin ja niihin syyllistyneisiin henkilöihin.  Käsikirja ja ohjelma keskitty-
vät “arvostavan vanhemmuuden” menetelmiin, jotta vanhempien käsitykset, asenteet, käyttäyty-
minen, haasteet ja toiveet voidaan tunnistaa. Tarkoituksena on myös parantaa ja vahvistaa lasten 
ja vanhempien välisiä suhteita. 

Ohjelma on rakennettu auttamaan vanhempia löytämään tarvittavia työkaluja selviytyäkseen päi-
vittäisistä toiminnoista ja stressistä sekä omista lapsuudenkokemuksista (traumat, irrationaaliset 
uskomukset, jne.). Ohjelma lisää tietoisuutta lapsen kehityksestä, kehittää kommunikaatiotaito-
ja, tietoisuutta lasten hyväksikäytöstä ja sen vaikutuksista perheeseen sekä erilaisista menetel-
mistä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseen. 

(Hyvä käytäntö Romaniasta)


